
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN LÂM THAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VHTT 
 

V/v tăng cường quản lý hoạt động du 

lịch, đảm bảo các điều kiện phục vụ 

khách du lịch trong dịp Giỗ Tổ Hùng 

Vương và nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2023. 

   Lâm Thao, ngày        tháng 3 năm 2023      

 

 

                           

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

                  
 

Căn cứ văn bản số 129/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 03/3/2023 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường quản lý hoạt động du lịch, 

đảm bảo các điều kiện phục vụ khách du lịch trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ 

lễ 30/4-1/5 năm 2023, Chủ  tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn: 

1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch, di sản 

văn hóa của địa phương, đặc biệt tuyên truyền các sự kiện trong Tuần Văn hóa -  

Du lịch Đất Tổ năm 2023 trên hệ thống truyền thanh cơ sở, Trang Thông tin điện 

tử, các trang mạng xã hội và quảng bá trực quan tại các điểm du lịch, cơ sở dịch vụ 

du lịch. Xây dựng điểm nhấn check-in quảng bá du lịch tại điểm đến và giới 

thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng, sản phẩm OCOP của huyện đến du khách.  

2. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia Hội chợ Du lịch 

Tây Bắc và Liên hoan Ẩm thực Đất Tổ trong dịp tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương và 

Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023.  

3. Tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng 

phục vụ khách du lịch tăng cường chỉnh trang cơ sở vật chất, cảnh quan môi 

trường, nguồn nhân lực phục vụ du khách; kiểm soát và nâng cao chất lượng dịch 

vụ, sản phẩm du lịch đảm bảo các điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch theo quy 

định của pháp luật; chủ động xây dựng phương án, triển khai các biện pháp đảm 

bảo các điều kiện phục vụ khách, an ninh, an toàn cho khách du lịch trong những 

ngày nghỉ lễ dịp cao điểm tập trung đông khách tham quan du lịch;  

Đảm bảo thực hiện tốt các quy định trong kinh doanh dịch vụ, nâng cao chất 

lượng dịch vụ, thực hiện niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết; Chỉnh 

trang cơ sở vật chất, trang trí khuôn viên cảnh quan, đảm bảo tốt công tác vệ sinh 

trong và ngoài cơ sở, phòng chống cháy nổ và phòng chống tệ nạn xã hội, thực 

hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tính mạng, tài sản cho khách du lịch. 

4. Quán triệt các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận chuyển khách du lịch 

trên địa bàn huyện thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động kinh 

doanh; Nghiêm cấm các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành trái phép; Cam kết sử 

dụng phương tiện vận chuyển và cung cấp dịch vụ lữ hành đảm bảo chất lượng, uy 

tín, an toàn về tính mạng, tài sản của du khách; Khuyến khích xây dựng chào bán các 

tour du lịch nội tỉnh để thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm du lịch Phú Thọ.  
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        5. Tăng cường công tác Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng các hoạt 

động kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện, nắm bắt tình hình, ngăn chặn kịp thời và  

giải quyết các vướng mắc, sự cố phát sinh liên quan an ninh, an toàn cho khách du 

lịch, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.   

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Sở VH,TT&DT tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Như trên; 

- Phòng VH&TT huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu VT, VHTT./. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Ngô Đức Sáu 
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